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На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије", број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016)
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 09.06.2017. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША
I
Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа града Ниша ( у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Оливера Игић, председник
2. Срђан Јовковић, члан
3. Бобан Илић, члан
4. Милан Миладиновић, члан
5. Никола Цветковић, члан
II
Задатак Комисије је да, у складу са Законoм о јавним предузећима,
спроведе јавни конкурс и изборни поступак за именовање директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш и Градском већу Града Ниша
достави ранг листу за именовање директора и записник о спроведеном изборном
поступку као и да обавља и друге послове у складу са Законом о јавним
предузећима и другим прописима.
III
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије у оквиру
својих надлежности обављаће Градска управа Града Ниша.
Председник Комисије руководи и организује обављање стручних и
административно-техничких послова за потребе Комисије.
IV
Накнада за присуство и рад у дане одржавања седнице комисије Скупштине
града припада председнику и члану у износу од 2,5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, а у складу са Одлуком о

накнадама одборника, председника и чланова радних тела ("Службени лист Града
Ниша", број 3/2008 - пречишћени текст и 92/2016).
V
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије
за именовање директора јавних предузећа Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 48/2013 и 102/2013).
VI
Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша".
Број: 06-417/2017-31-02
У Нишу, 09.06.2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић,с.р.

